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Ainda que mais da metade dos investimentos da TIM Brasil, controlada pela Telecom Italia, 
para este ano esteja voltada à expansão de infraestrutura de rede, cerca de R$ 1,38 bilhões, a 
companhia não descarta a aquisição da operadora de longa distância Intelig, pertencente ao 
grupo Docas Investimentos, para amenizar seus custos anuais de mais de R$ 4 bilhões com 
aluguel de infraestrututura e interconexão.  
 
Luca Luciani, presidente da TIM, se recusa a dizer em que fase estão as negociações com a 
operadora de longa distância, mas afirma que a rede de fibra óptica da Intelig é de interesse 
da companhia, uma vez que também traria uma redução de gastos com a construção de uma 
infraestrututra própria. 
 
Luca não revela quanto economizaria com aluguel de rede e interconexão ao fechar o negócio 
para aquisição da Intelig, mas afirma que continuará empenhado na construção de uma rede 
própria de fibra óptica, investindo em backbone (central para troca de dados). "É insustentável 
gastar mais de R$ 1 bilhão com aluguel de infraestrutura de rede. A estratégia é atacar todo o 
mercado brasileiro de telefonia e combinar nosso acesso móvel à fibra óptica", afirmou.  
 
Reposicionamento 
 
As negociações com a Intelig e os investimentos em expansão de infraestrutura de fibra óptica 
anunciados pela companhia acontecem paralelamente a uma nova fase vivida pela TIM.  
 
Depois da reestruturação financeira e do corte de custos realizados no final do ano passado, 
permitindo à companhia um lucro líquido de R$ 299,62 milhões no último trimestre de 2008, a 
operadora controlada pela Telecom Italia se prepara para reposicionar sua marca no mercado 
e reconquistar a segunda posição no ranking das maiores operadoras do País, que perdeu para 
a Claro, da América Móvil, em meados do ano passado.  
 
Segundo Luca, "a maturidade do mercado se traduz em uma desaceleração do crescimento de 
receita. No passado, vendíamos mais linhas, agora não será mais assim. Teremos um 
investimento consistente no desenvolvimento de novos produtos". De acordo com o executivo, 
as duas principais metas com o reposicionamento da marca são: atingir R$ 14 bilhões em 
receita e obter cerca de 22% de rentabilidade. 
 
Luca explica que será realizada uma revisão completa do portfólio de ofertas, que não deve 
levar em consideração a guerra de tarifas e preços, mas serviços que atendam às 
necessidades dos clientes e que criem um vínculo entre o usuário e a companhia.  
 
"O mercado mudou, cobertura e preço apenas não funcionam mais como ferramenta de 
competição", explicou o executivo, que preferiu não comentar os investimentos na nova 
campanha para reposicionamento da marca. 
 
Ele acredita que, com o novo posicionamento da TIM, será possível torná-la uma preferência 
entre os usuários, gerando uma alta capacidade de blindagem de valor, seguida de um 
aumento de volume de base, para finalmente gerar sustentabilidade a longo prazo. "Este será 
um ano de crescimento e de rentabilidade", afirmou o presidente da TIM. 
 
A nova campanha de marketing que deve mudar o conceito da TIM no mercado brasileiro de 
telecomunicações, intitulada "Mente sem fronteiras", foi desenhada pela agência 
Neogama/BBH, com três filmes publicitários que mostram fatos da atualidade.  
 
Além dos vídeos, que irão ao ar hoje, em todo o País, em horário nobre, a companhia também 
investiu em publicidade por meio de mídia impressa e também via Internet. 
 
Oferta de ações 
 



Terminou ontem o prazo da holding Telco que é controladora da Telecom Italia e, 
indiretamente, da TIM (braço da operadora italiana no Brasil) para apresentar à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) seu recurso em relação à obrigação, imposta há cerca de 40 dias 
pelo órgão, que determinava ao consórcio Telco (que tem 42,3% de seu controle acionário no 
poder da Telefónica) a realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) 
pertencentes aos minoritários da TIM Participações. 
 
De acordo com a assessoria de imprensa da CVM, a Telco de fato protocolou um documento 
ontem na CVM, mas o conteúdo só será verificado hoje. No caso de o documento não conter o 
recurso contra a ação da CVM, será entendido que a Telco acatou a decisão imposta pela 
autarquia.  
 
Em 2007, a holding Telco, formada pela espanhola Telefónica, pelos grupos italianos 
Assicurazioni Generali, Sintonia S.A., Intesa SanPaolo e Mediobanca, adquiriu da Pirelli 100% 
do capital da Olimpia, sociedade que detinha o controle da Telecom Italia. A Telco alega que o 
controle da TIM Participações continua inalterado nas mãos da Telecom Italia e, por isso, não 
caberia uma OPA aos minoritários. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 
 
 


